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  נספח ד' 
  מתקני הרשות, למעט נתב"ג וש"ת חיפה)(נספח תקשורת לכלל 

. למעט אם הדבר אינו מתיישב עם ההיגיון, למונחים הנזכרים בנספח זה, תהא המשמעות הנתונה הגדרות .1
  להם בחוזה העיקרי (שמסמך זה מהווה נספח לו). 

  על פי החוזה העיקרי, יהא כינויו בחוזה אשר יהיה. בעל ההרשאה  –בנספח זה משמע  הנזכר"המפעיל" 

אם מונח זה אינו מוגדר בחוזה העיקרי, תהא לו המשמעות הבאה: שדות התעופה, לפי  - "הרשות"מתקני 

, ו/או כל מתקן 1980- חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), תש"ם) לחוק, מסופי הגבול, לפי 1(א)(5סעיף 

  פי כל דין. -כות להפעילו עלאחר, אשר ניתנה לרשות הסמ

המפעיל מתחייב, כי כל פעילות מטעמו הקשורה למערכות תקשורת, בין אם במקומות השירות ובין אם מחוץ  .2
  להם בתחום השדה ו/או במתקן הרשות הרלוונטי, תבוצענה בהתאם להוראות נספח זה. 

תקשורת טלפוניה (כולל מתגים/מרכזיות), רשתות כבילה; תקשורת מחשבים;  – "מערכות תקשורת"

לרבות: מערכות  1990- "מערכות מתח נמוך מאוד" כמשמעותן בתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן

  ), מערכות גילוי אש, אינטרקום וכיו"ב). cctv), טמ"ס (catvכריזה; בקרת מעברים, טל"כ (

ל לקבל שירות תקשורת ו/או לחבר מערכת תקשורת קיימת כלשהי ו/או להתקין בכל מקרה בו יבקש המפעי .3
"השירות תשתית/ ציוד תקשורת כלשהו בתחומי השדה או במתקני הרשות לרבות במקומות השירות (להלן: 

), יהא עליו לפנות בכתב למנהל החוזה לברר האם קיים בעל הרשאה מוסמך, אשר קיבל הרשאה המבוקש"
 ביצוע השירות המבוקש על ידי המפעיל. מטעם הרשות ל

הודע למפעיל כי קיים בעל הרשאה מטעם הרשות, יהא המפעיל רשאי לקבל את השירות המבוקש באמצעות  .4
בעל ההרשאה המוסמך האמור בלבד, בהתאם לתנאים שנקבעו בינו לבין הרשות במסגרת ההתקשרות 

מור תוסדר לפרטיה במסגרת הסכם שייחתם בין ביניהם. מערכת היחסים בין המפעיל לבין בעל ההרשאה הא
המפעיל לבין בעל ההרשאה (ובמקרים מסוימים מובהר כי נוסח ההסכם האמור יהא סטנדרטי ויאושר על ידי 

  הרשות). 

כי לא קיים בעל הרשאה מטעם הרשות, וכי אין בכוונת הרשות להתקשר עם בעל הרשאה  בכתבהודע למפעיל  .5
  רשאי לקבל את השירות המבוקש כמפורט להלן: כאמור מטעמה, יהא המפעיל 

השירות המבוקש יבוצע באמצעות גורם בעל כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים למתן השירות על פי  .5.1
 . 1982-כל דין, לרבות ובמיוחד על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב

רש המפעיל להמציא לאישור היה השירות המבוקש כולל התקנת/הנחת/שינוי תשתיות/ציוד קבוע, ייד .5.2
תכנית מפורטת של ההתקנות שבכוונתו לבצע, לרבות מיפוי מדויק  תקשורת) רכותמע ידתליחהרשות (

 );"תכניות ההתקנה"של קווי התקשורת המתוכננים (להלן: 

הרשות רשאית שלא לאשר את תכניות ההתקנה או לאשרה בתיקונים הנדרשים לפי שיקול דעתה  .5.3
ימי עבודה מיום  30-המקצועי. אישור כאמור, ככל שיינתן ובשינויים ככל שיידרשו, יינתן לא יאוחר מ

 שיומצאו לרשות מלוא הפרטים הדרושים לבדיקת תכנית ההתקנה. 

עצמה את הזכות להורות כי השירות המבוקש יינתן באמצעות כמו כן מובהר, כי הרשות שומרת ל .5.4
מערכות תקשורת של הרשות, ובמקרה כזה תקבע הרשות את התנאים לחיבור (לרבות תנאי תשלום 

 ותנאים הנוגעים להפעלת ולאחזקת התשתית/המערכת). 

ת כללים הרשות רשאית לקבוע כללים והנחיות נוספות באשר לאופן ולמועדי ביצוע ההתקנה, לרבו .5.5
בדבר סוג הכבילה או סוג התשתית/המערכות שתותקן, שילוט התשתית, כיסויה, כפיפות לפיקוח 

 מטעם הרשות וכיו"ב. 
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי המפעיל יהיה חייב בכל מקרה לעמוד בתנאים ובכללים 

ות המתממשקות למערכות אחרות לעניין סוג מערכות מתח נמוך מאוד שיותקנו על ידו במקומות השיר

 בשדה או במתקני הרשות. 

, מכל (Wirelessבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל התקנה ו/או הפעלה של תקשורת נתונים אלחוטית  .5.6
של המפעיל תבוצע רק לאחר אישור הרשות. תנאי מוקדם  בתוך מקומות השירותהסוגים והתקנים) 

שם בתוך מקומות השירות של המפעיל ללא כל "זליגה" למתן אישור זה הינו שהרשת האלחוטית תיו
למקומות הציבוריים וללא כל הפרעה לכל רשת תקשורת אחרת, המצויה מחוץ למקומות השירות של 

פי הסטנדרטים הרשותיים. בכל מקרה הרשות תהא רשאית לקבוע את תדרי - המפעיל, ותבוצע על
 וערוצי השידור, בהם ישתמש המפעיל.

מתן אישור הרשות והפעלת הרשת האלחוטית תהיה הרשות רשאית לבצע בדיקה כי לאחר בכל עת, 

אכן לא נגרמת הפרעה למערכותיה ו/או למערכות מי מלקוחותיה. במקרים של הפרעות כאמור יבצע 

המפעיל באופן מיידי כל התאמה שתידרש על מנת למנוע הפרעה זו, על חשבונו ובאחריותו. לא ביצע 

ר, תהיה הרשות רשאית להורות על ניתוק הרשת האלחוטית של המפעיל ואף המפעיל התאמה כאמו

 לפעול בעצמה לניתוקה, אגב הטלת כל ההוצאות בהן עמדה הרשות בניתוק הרשת על המפעיל.

יובהר, כי אין בבדיקותיה ואישורה של הרשות לרשת תקשורת הנתונים הפנימית של המפעיל, כדי 

או תקינות הרשת, כנדרש בהוראות כל דין, וכי תנאי מוקדם נוסף  שיון לחוקיותילהוות אישור או ר

  שיונות הנדרשים לכך לפי כל דין.  ילהפעלתה הינו שבידי המפעיל כל ההיתרים והר

  שונים של המפעיל באמצעות רשת תקשורת אלחוטית.  קישור בין מתחמיםמודגש, כי לא יאושר 

תכנית, חתומה ומאושרת על ידי  )תקשורת כותרמע ידתליחבתום ההתקנה ימציא המפעיל לרשות ( .5.7
) את העבודות שבוצעו בפועל (להלן: as-isהגורם המוסמך מטעם המתקין, ואשר משקפת בדיוק (

). המפעיל מאשר בזה, כי ידוע לו שהתכניות לאחר ביצוע תשמשנה בעתיד לצרכי "תכניות לאחר ביצוע"
כל נזק או הוצאה, מכל מין וסוג, שיגרמו כתוצאה תיקונים תוספות וכיו"ב, וכי הוא יישא באחריות ל

 מאי דיוק או טעות בתכניות לאחר ביצוע, בין לרשות ובין לאחרים שיסתמכו על תכניות אלו. 

על אף הוראת כל דין, כל התקנה וכל שינוי שיבצע המפעיל בתשתיות קיימות כולל התקנת ציוד, בין  בעלות. .6
באמצעות גורם מוסמך מטעמו, יהיו קניינה הבלעדי של הרשות  באמצעות בעל הרשאה מטעם הרשות ובין

מיום ההצבה או ההתקנה (למעט ציוד קצה שנרכש או נשכר על ידי המפעיל ואשר יהיה ניתן לניתוק 
, מודמים וכיו"ב) והמפעיל מתחייב PCמתשתיות/מהרשת ללא גרימת נזק למחוברים כגון ציוד קצה, מחשבי 

  בם ערב סיום החוזה (על הארכותיו, ככל שיהיו), לרשות. להעבירם בשלמותם וכפי מצ

לעיל מובהר, כי למעט במקרים שיסוכם אחרת ומראש (כאמור  6 לגרוע מכלליות האמור בסעיף  מבלי .אחזקה .7
ההרשאה על פי  תקופתסיפא), האחריות הכוללת לתחזוקת התשתית ולאחזקתה התקינה, בכל  5.4 בסעיף

  לא תהא כל אחריות ו/או חבות בקשר לכך. ההסכם בין הרשות למפעיל, תחול על המפעיל בלבד, ולרשות 

המפעיל יהא האחראי הבלעדי להפעלתה ולאחזקתה כדין של התשתית והשירות  .ומיסים לדין כפיפות .8
המבוקש ולשימוש בהם על פי הוראות כל דין. כמו כן יהא המפעיל האחראי הבלעדי לתשלום כל המיסים, 

ג שהוא, שיחולו על התשתית, הנחתה, אחזקתה, הפעלתה התשלומים, האגרות ותשלומי החובה, מכל מין וסו
  או השימוש בה ו/או בשירות המבוקש משך כל תקופת ההרשאה על פי ההסכם בינו לבין הרשות. 

בהתאם לאמור לעיל מובהר ביחס לטלוויזיה רב ערוצית, כי חיבורה על ידי המפעיל  טלוויזיה רב ערוצית. .9
י בעל הרשאה לשידורי טלוויזיה מטעם הרשות (כפי שנבחר או ייבחר במקומות השירות יבוצע אך ורק על יד

מעת לעת על ידי הרשות), ובהתאם לכללים שיחולו מכוח ההתקשרות שבין הרשות לבעל ההרשאה האמור. 
 המפעיל לא יורשה להתקין אנטנות או להתחבר בחיבורים נוספים המגיעים למחוץ למבנה הרשות. 
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בהקשר זה מאשר המפעיל כי הודע לו, כי חל איסור על "השמעה פומבית" של שידורי טלוויזיה (לרבות שידורי 

רדיו ומוסיקה מכל סוג), אלא אם יש לבעל ההרשאה רישיון להשמעה פומבית בתוקף המתאים להרשאה 

  שבידו והדבר אושר במפורש ובכתב למפעיל על ידי בעל ההרשאה. 

 הוראות נוספות   .10

מפעיל מאשר ומצהיר, כי ידוע לו שעל מנת להשיא את רווחיות פעילות המפעילים השונים ה .10.1
בנוגע  (on-line)במתקן הרשות, עשויה הרשות לאפשר למפעילים לפעול על פי מידע מקוון 

לפעילויות המתקיימות במתקן הרשות, בין היתר, ביחס למועדי טיסות, תנועות נוסעים 
באמצעות התחברותם לרשת תקשורת המחשבים האקטיבית של הרשות.  –ומאפייניה, וזאת 

החיבור לרשת המחשבים של הרשות והשירותים שיינתנו באמצעותה יהיו על פי תעריפים 
 שייקבעו על ידי הרשות ויעודכנו מעת לעת. 

המותקנות במקומות השירות תהיינה ניתנות לחיבור  הקופות הרושמותהמפעיל מתחייב כי  .10.2
ידע מרכזי שתפעיל הרשות, ולבקשת הרשות יחבר המפעיל את הקופות הרושמות למאגר למאגר מ

לגבי פעילות המפעיל, אשר בגינה  (on-line)המידע האמור, כך שהרשות תוכל לקבל מידע מקוון 
משולמים דמי הרשאה או לקבל מידע זה בכל צורה אחרת של העברת מידע לא מקוון בתיאום עם 

  המפעיל. 
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  נספח ה'
  נספח הוראה לחיוב חשבון

  

  

            רשות שדות התעופה בישראל

  03-9731966פקס : 03-9750500, טלפון :70100, נמל התעופה בן גוריון 137ת.ד 

  

  הוראה לחיוב חשבון

                                     תאריך:                                                                                                   לכבוד                             

                                                            בנק

                                                       סניף 

  ____________________ כתובת הסניף

  

  

  

  

                         מס' זהות/ ח.פ.                                                                                                         אני/ו הח"מ   .1

  שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק                                    

                                                                                                        _____________            כתובת:       

  מיקוד               עיר                רחוב                            מס'                                                                           

החיובים אשר יופקו ע"פ החוזה ביני לבין רשות שדות התעופה  נותן/ים  לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/ נו הנ"ל בסניפכם, בגין

רשות שדות התעופה בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם  באמצעי מגנטי ע"י בישראל ו/או ע"פ תקנות האגרות 

   מטה בפרטי ההרשאה.כמפורט בישראל 

  ידוע לי/לנו כי: .2

שתכנס  לתוקף, יום עסקים אחד   רשות שדות התעופה בישראללא .הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ו

  . ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין לאחר מתן ההודעה בבנק וכן,

ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד  –ב .אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על 

  לפני מועד החיוב.

 .דוע לי/נו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטבי .3

 פיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.ידוע לי/נו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו יו .4

  סוג חשבון  מספר חשבון בבנק 

                                      

  אסמכתא/מס/ מזהה של הלקוח בחברה  קוד המוסד

1  0  2  0  5    
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 כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, .5

תוך ציון  חלטתוהסבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת בנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה  .6

 הסיבה.

  .בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו  רשות שדות התעופה בישראללנא לאשר  .7

  

החוזה בינינו ו/או תקנות האגרות,  עפ"י  רשות שדות התעופה בישראל י סכום החיוב ומועדו,יקבעו מעת לעת  ע": פרטי ההרשאה

 לפי העניין.

  

  

                ____________________________        

  חתימת בעלי/י החשבון                          
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   אישור הבנק    

  

  לכבוד 

  רשות שדות התעופה בישראל

    70100, נתב"ג 137ת.ד 

  

לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מדי פעם בפעם,  ,                                      -קיבלנו הוראות מ

  מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה. ואשר

כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען: כל עוד  רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת:

  .ידי בעל/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר –התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על  לא

  אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.

  

  בכבוד רב,                                                                                                                                        תאריך: 

                                           בנק                                                                                                                                                             

                                            סניף                                 , העתק הימנו, ימסר למשלםקיו ישלח לסניף הבנקעל שני חל מקור טופס זה,

                                                                וחותמת הסניף  חתימה                                                                     

  

  

  

  

  

  סוג חשבון  מספר חשבון בבנק

  

                                  

  בחברה אסמכתא/מס/ מזהה של הלקוח  קוד המוסד

1  0  2  0  5    
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  נספח ו'
  נוסח ערבות בנקאית

  .__.__2016תאריך:       

   לכבוד

                רשות שדות התעופה

    גוריון-נמל התעופה הבינלאומי בן

  ג.א.נ.,

  ערבות בנקאית מס' _______________  הנדון:

(להלן: "החייב") שחשבונו מנוהל בסניפנו , אנו הח"מ, ערבים בזה  1לבקשת __________________ .1
(ובמילים: ________________ שקלים ₪ כלפיכם, לסילוק כל סכום עד לסך כולל של ___________ 

חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב 
 (להלן: "החוזה").  שימוש בנכס במסוף גבוללמתן הרשאה ל בקשר עם חוזה

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על ידינו  .2
(להלן: "הסניף"), במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם לכם כל  2שתימסר ב _________________

וזאת , הערבות סכום על יעלה שלא ובלבדסכום הנקוב בדרישתכם האמורה (להלן: "סכום הדרישה") 
מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש 

ה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת תחילה את סילוק סכום הדריש
  הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נהיה  2 -ו  1בסעיפים התחייבויותינו  .3
 4בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף רשאים לחזור 

 להלן.
 . 31.12.2020 ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4
לסכום הקרן יתווספו הפרשי ההצמדה למדד רק במידה ובמועד התשלום בפועל על פי ערבות זו, יהיה  .5

ה ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, יכונו בערבות זו: "סכום המדד החדש גבו
  הערבות".

שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן  סכום השווה למכפלת ההפרש -" "הפרשי ההצמדה למדד
  המחולק למדד הבסיס. 

הלשכה המרכזית מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות), כפי שהוא מתפרסם על ידי  - " המדד"
 לסטטיסטיקה. 

 1.1.2017הידוע ביום המדד  -" מדד הבסיס"
המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו, ואשר לא יפחת  -  "המדד החדש"

  בכל מקרה ממדד הבסיס.
להוראות הדין כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם  .6

יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים - אביב-בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל
 אלה.

אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות  .7
 זו.  

  .או להסבה ו/או להמחאהערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, ואינה ניתנת להעברה ו/ .8

  

  בכבוד רב,

   חתימה    תאריך    כתובת    שם הבנק

  של המפעיל.  שמו המלאיש להשלים את   1

  יש להשלים את כתובת סניף הבנק.       2
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  נספח אחריות בנזיקין - ז' נספח 

  

   אחריות בנזיקין לגוף ולרכוש

 

כלפי הרשות ו/או כלפי צדדים שלישיים כלשהם לכל נזק,  עפ"י דין יהיה אחראי מפעילה1.1.1
 רכוש או גוף, ו/או לכל אובדן שייגרם לעצמו ולרכושו ו/או לעובדיו ו/או לכל צד שלישי

, ו/או לרכושם של איזה תאגידכלשהו לרבות קהל הקונים, הנוסעים והמבקרים, אדם או 
ו/או מפעילותו ו/או ממכירת  רותיםיאו מתן הש ההקמה מהנ"ל, כתוצאה מביצוע עבודות

ו/או עובדיו ו/או מפעיל ו/או שיווקם ו/או מניהול עסקיו או בקשר אליהם על ידי ה המוצרים
או על  ,מי מטעמו ו/או כל מי שנתון למרותו, לרבות על ידי קבלני ו/או ספקי משנה ועובדיהם

ו מחדל של איזה ידי כל מי שנתון למרותם או הפועל מטעמם ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/א
  ., למעט בגין נזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשותמהנ"ל

 

המפעיל באחריות מלאה ובלעדית לשלמות העבודות  אמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייש  1.2  

שבוצעו על ידו (לרבות עבודות ההקמה וכל עבודות התאמה ו/או שיפוצים במקומות 

השירות) ובקשר איתן, ובכל מקרה של אובדן, נזק קלקול או פגיעה לרכוש הרשות או 

על חשבונו  לעבודות, לציוד וכיו"ב, מכל סיבה שהיא, יהא המפעיל חייב לתקן את הנזק

בהקדם האפשרי באופן שלאחר תיקון הנזק יהא הרכוש במצב תקין ומתאים בכל פרטיו 

  להלן). 2לדרישות החוזה (כל זאת מבלי לפגוע בכיסוי הביטוחי כמפורט בסעיף 

  

 לבדו יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או המפעיללעיל,  מבלי לגרוע מכלליות האמור  1.3  

המבוססת על הפרת זכויות  המפעילכלשהו כנגד הרשות ו/או  שלישיתביעה שתוגש על ידי צד 

יוצרים, פטנטים, שימוש ללא היתר בתוכניות וברעיונות, ופגיעה מכל סוג בזכויות קנייניות 

  זה.  חוזהפי -רותים עליאו רוחניות בכל הקשור במתן הש

  

תביעה  כתוצאה מכל האו אובדן ו/או הפסד שייגרם ליפצה את הרשות בגין כל נזק ו/ המפעיל  1.4  

כאמור ככל  כנגד תביעה כאמור ו/או בגין אישום פלילי, בגין מעשה או מחדל ונןוהצורך להתג

ו/או  המפעילשתביעה או אישום כאמור נובעים מאי מילוי או הפרת התחייבויות של 

בסעיף כמפורט המפעיל באחריות ש עאירוו/או בגין  החוזה,פי -ו/או על פי דין-מאחריותו על

, ובכל מקרה שהרשות תאלץ לשלם פיצויים או כל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, זה לעיל 1

אשונה, וכל זאת בתוספת רלשלם כל סכום כזה לרשות עצמה, עם דרישה המפעיל מתחייב 

או  בהן בקשר לכל תביעה כזו, אזרחית ה, לרבות כל ההוצאות שהרשות עמדפיגוריםריבית 

  פלילית ובשל הצורך להתגונן מפני תביעה כזאת.
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המפעיל יהיה אחראי לקבל מידע מהגורמים המוסמכים ברשות לפני התחלת עבודות   1.5  

ההקמה (או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיערוך במהלך תקופת מתן השירותים) בקשר 

מתקן אחר שאינם נראים לקיום מערכות, התקנות, צנרת חשמל, מים, ביוב, תקשורת וכל 

לעין. המפעיל אחראי לכך שכל נזק שייגרם לרכוש קיים בשטח מקומות השירות, בין אם 

הנזק הוא תוצאה תאונתית ובין אם הנזק נובע מפעולה הכרחית לשם קיום התחייבויות 

המפעיל, יתוקן באופן מיידי על חשבונו של המפעיל באופן יעיל ולשביעות רצונה של הרשות 

ו כל אדם או רשות מוסמכים. לא תיקן המפעיל את הנזק בתוך זמן סביר, תהיה הרשות ו/א

רשאית לתקן את הנזק על חשבונו של המפעיל, והמפעיל ישלם לרשות כל הוצאה שתוציא 

הרשות למטרה זאת. כמו כן תהיה הרשות רשאית לקזז הוצאה שתוציא כאמור מכל סכום 

  ה זה.אשר עליה לשלם למפעיל בקשר עם חוז

  

  זה מהווה הפרה יסודית של החוזה. 1הפרת התחייבות מהתחייבויות המפעיל לפי סעיף   1.6  
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  נספח ביטוח - ח'נספח 

 

  ביטוחי המפעיל:   2.1.  .2

  

ולפני יום הכניסה פי כל דין, -זה ו/או על חוזהפי -מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על 2.1.1  

וככל שהמפעיל יבצע עבודות התאמה ו/או שיפוץ ו/או הקמה  למקומות השירות,

מתחייב המפעיל לערוך ולקיים ביטוח עבודות קבלניות בשם במקומות השירות, 

המפעיל, קבלנים וקבלני משנה והרשות, וזאת כמפורט באישור עריכת הביטוח 

(להלן: "אישור עריכת ביטוח עבודות  'חזה ומסומן כנספח  חוזההמצורף ל

  ").ילהמפע

 

מיום תחילת ביצוע עבודות המפעיל מתחייב להמציא לידי הרשות לא יאוחר   2.1.2  

, כשהוא חתום על ידי מבטחיו. המפעילאת אישור עריכת ביטוח עבודות המפעיל 

כאמור  המפעילאישור עריכת ביטוח עבודות  כי ידוע לו שהמצאת המפעיל מצהיר

, והרשות תהיה זכאית למנוע מן המפעילומקדמי לביצוע עבודות  הנה תנאי מתלה

יום האישור כאמור לא הומצא לפני המפעיל אם ביצוע עבודות את המפעיל 

  .הכניסה כאמור

  

עם סיום תקופת פי כל דין, - זה ו/או על חוזהפי -מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על  2.1.3  

ים עבודות המפעיל, ולפני תחילת תקופת מתן השירותים ו/או הכנסת נכס

לערוך ולקיים למשך  המפעיל מתחייבלמקומות השירות, המוקדם מבין המועדים, 

את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף  תקופת מתן השירותים

") אצל חברת מפעיל(להלן: "אישור עריכת ביטוחי ה ח'זה ומסומן כנספח חוזה ל

  "). מפעילביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין (להלן: "ביטוחי 
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ללא צורך בכל דרישה מצד הרשות, מתחייב המפעיל להמציא לידי הרשות לא   2.1.4  

מיום תחילת מתן השירותים ו/או הכנסת נכסים למקומות השירות, יאוחר 

את אישור עריכת ביטוחי המפעיל כאמור, כשהוא המוקדם מבין שני המועדים, 

ידוע לו שהמצאת אישור עריכת ביטוחי  המפעיל מצהיר כי .חתום על ידי המבטח

להכנסת נכסים כלשהם למקומות השירות המפעיל הנה תנאי מתלה ומקדמי 

, והרשות תהייה זכאית למנוע מן (לרבות מלאי) ו/או לתחילת מתן השירותים

הכנסת הנכסים האמורים למקומות השירות ו/או את תחילת מתן המפעיל את 

  צוין לעיל.שצא לפני המועד במקרה שהאישור לא הומ השירותים

  

) 4כי המפעיל רשאי שלא לערוך ביטוח אבדן הכנסות, כמפורט בסעיף (בזה מוסכם   2.1.5  

להלן יחול  2.1.7בפסקה ), ואולם האמור ב"ינספח עריכת ביטוחי המפעיל ( לאישור

  לגבי כל אבדן הכנסות כאמור לעיל כאילו נערך הביטוח בגינו.

  

 הוא המפעיל יש צורך בהגדלת גבול האחריות בביטוחי החבויות אותםאם לדעת   2.1.6  

, מתחייב המפעיל לערוך ו/או בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים כאמור מחויב

בכל ביטוח  לערוך ביטוחים נוספים אלה ו/או להגדיל את גבול האחריות בהם.

זכות תחלוף ייכלל סעיף בדבר ויתור על  ,לביטוחי המפעיל כאמור נוסף או משלים

כלפי הרשות, לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את הרשות, 

  לעניין ביטוחי חבויות, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

  

פי סעיפים - המפעיל מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על    

מעת לעת, כדי שישקפו תמיד ) ב"י) לאישור עריכת ביטוחי המפעיל (נספח ב(-(א) ו

  פיהן.- את מלוא שוויו של הרכוש המבוטח על
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המפעיל מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות, וכן   2.1.7  

, אשר בחצרי הרשותו/או קבלנים אחרים  בעלי הרשאה ו/או משתמשיםכלפי 

בכל הסכם אחר מקנה ו בחוזי השימוש בנכס שלהם אשלהם או בחוזי ההרשאה 

בגין נזק לרכושו ו/או נכלל פטור מקביל כלפי המפעיל,  בחצרי הרשותלהם זכויות 

בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו (או היה זכאי רכוש באחריותו ו/או בשימושו וכן 

פי הביטוחים - לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) על

ובאישור עריכת ביטוחי  המפעילעריכת ביטוח עבודות הנערכים בהתאם לאישור 

בזאת את  והמפעיל פוטרבין אם נערכו ביטוחים על ידו ובין אן לאו, המפעיל, 

המפורטים לעיל מכל אחריות לנזק בגינו הוא זכאי לשיפוי כאמור. האמור לעיל 

  בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם נזק מתוך כוונת זדון.

  

בפסקאות למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד, כאמור   2.1.8  

זה, לרבות, ומבלי  חוזהפי -עיל, לא תפגע בהתחייבות המפעיל עלל 2.1.4- ו 2.1.2

לפגוע בכלליות האמור, כל חובת תשלום שחלה על המפעיל. המפעיל מתחייב 

 יימנעו ממנו ביצוע עבודותגם אם החוזה פי -לקיים את כל התחייבויותיו על

למקומות  ו/או הכנסת נכסים במקומות השירותו/או קבלת החזקה  המפעיל

  במועד. הביטוח , בשל אי הצגת אישוריתחילת מתן השירותיםו/או  השירות

  

 המפעיל, מתחייב המפעיללפני מועד תום תקופת ביטוחי  יומייםלא יאוחר מ  2.1.9  

 ,לעיל 2.1.3בפסקה כאמור  י המפעילכת ביטוחלהפקיד בידי הרשות אישור ערי

מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור  המפעילבגין הארכת תוקפם לשנה נוספת. 

  זה בתוקף.חוזה עריכת הביטוח במועדים הנקובים, מדי שנת ביטוח וכל עוד 

  

המפעיל להמציא כמפורט  מחויבהרשות רשאית לבדוק את אישורי הביטוח אותם   2.1.10  

, והמפעיל מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על 2.1.1-2.1.4בפסקאות  לעיל

מנת להתאימם להתחייבויות המפעיל. המפעיל מצהיר כי זכות הביקורת של 

הרשות ביחס לאישורי הביטוח וזכותה להורות על תיקון ביטוחי המפעיל כמפורט 

ריות שהיא בכל לעיל, אינה מטילה על הרשות או מי מטעמה כל חובה וכל אח

הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותקפם של ביטוחי המפעיל, או 

 חוזהפי -לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על המפעיל על

  זה.
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מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את  המפעיל  2.1.11  

יחודשו מעת  המפעילדמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי 

מתן השירותים ותקופת ההארכה, ויהיו בתוקף במשך כל תקופת  ,לעת לפי הצורך

  אם וככל שתהיה.

  

בתשלום דמי ביטוח נוספים מעבר למקובל,  תחויבהרשות אם המפעיל מתחייב כי   2.1.12  

פי הביטוחים - לרבות עקב ריבוי תביעות המוגשות עלעקב פעילותו של המפעיל, 

ישלם המפעיל הנערכים על ידי הרשות הנובעים ממעשה או מחדל של המפעיל, 

  הראשונה. ה, את התוספת האמורה, מיד עם דרישתרשותל

  

מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של המפעיל לקיים פוליסה   2.22.2.1 

צרף את המפעיל, על ללביטוח חבות כלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות 

חשבונו,  לביטוח צד ג' אותו עורכת הרשות עבור קבלנים וזכיינים הפועלים 

על פי הסכם זה, ואת   חבות המפעיל  בקשר עם פעילות המפעיל בשטחה,  לכיסוי 

החוקית של הרשות  כלפי  צד ג'  על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ,  האחריות

כאמור  אותה מחויב המפעיל  לקיים כביטוח עודף החל מעבר לפוליסה צד שלישי 

, וזאת  בגין נזק תאונתי העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם או לעיל

ה אחריות צד מן הצדדים כלפי כל אדם שבינו לבין אותו תאגיד. ביטוח זה לא יכס

 עובד או מעביד.צד קיימים יחסי 

  

  

$ (מאה מיליון דולר 100,000,000- גבול האחריות בפוליסה של הרשות לא יפחת מ  2.2.2  

ארה"ב) לאירוע. אם הרשות הצליחה לצרף את המפעיל לביטוח צד שלישי שלה 

אישור על צירופו כאמור לפי כתובתו האמורה  כאמור לעיל, תשלח הרשות למפעיל

  ברישא לחוזה זה.
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מובהר בזאת כי ההשתתפות העצמית שתחול על המפעיל ותשולם על ידו לא   2.2.3  

$ (חמשת אלפים דולר ארה"ב). המפעיל ישא בהשתתפות העצמית 5,000-תפחת מ

ר בחוזה פי קביעת הרשות, במקרה בו מוטלת על המפעיל אחריות לנזק כאמו- על

  זה ו/או לפי הוראות כל דין.

מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום  מפעילה

  .מפעילאשר יגיע מאת הרשות ל

  

תמורת ביטוח זה ישלם המפעיל, באמצעות הרשות, השתתפות שנתית בעלות   2.2.4  

בתשלומם לרשות פרומיל מסך התשלומים השנתיים שהמפעיל חב  6.25בשיעור  

ימים מיום שנשלחה דרישת התשלום על ידי  14לפי חוזה זה. התשלום יהיה בתוך 

הרשות. המפעיל מסכים בזאת שהרשות תהא רשאית לנכות את הסכום האמור 

  מכל תשלום שיגיע מהרשות למפעיל.

  

מוסכם בזאת במפורש כי ביטוח זה שתערוך הרשות, הוא שיורי ומהווה כיסוי   2.2.5  

עודף החל מעבר לכל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי שהמפעיל ערך או התחייב 

לערוך, וביטוח זה לא יחשב כביטוח משותף לכל ביטוח שנערך על ידי המפעיל 

  כאמור.

  

המפעיל מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הרשות ו/או הבאים   2.2.6  

ידי הרשות כאמור, תחולתו מטעמה בכל הקשור להיקף הביטוח שיערך על 

ומגבלותיו, והוא יהיה רשאי לערוך, על חשבונו, כל ביטוח אחר או משלים, כפי 

  שימצא לנכון.

  

המפעיל מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי   2.2.7  

פי פוליסה זו, ולשתף פעולה עם הרשות ככל שיידרש על -להוות יסוד לתביעה על

  פי הפוליסה.-ידה לצורך מימוש זכויות הרשות ו/או המפעיל על
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, מתחייב המפעיל המפעיל בנוסף לביטוחים המפורטים באישור על קיום ביטוחי  2.3 

פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, - ביטוח חובה כנדרש עללערוך 

(לרבות  שימוש בכלי רכבאו  גין נזק לרכוש צד שלישי עקב בעלותבביטוח רכב וכן 

  .רועילא ש"ח 1,000,000 -לא יפחת משבגבול אחריות  נזק תוצאתי)

  

פי חוזה זה, תהא הרשות -אם לא יבצע המפעיל את הביטוחים אשר עליו לערוך על  2.4 

רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת המפעיל ולשלם את דמי 

ת ו/או הפרשי הצמדה, על חשבון הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבי

המפעיל, והמפעיל מתחייב לשלם לרשות את כל התשלומים אשר ביצעה כאמור. 

אין באמור לעיל כדי להטיל על הרשות חבות כלשהי לעריכת הביטוחים עבור 

המפעיל, והמפעיל מוותר בזה על כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או אי עריכת 

  פם.הביטוחים כאמור, טיבם והיק

  

  זה מהווה הפרה יסודית של החוזה. 2הפרת התחייבות מהתחייבויות המפעיל לפי סעיף 2.5 
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  -' 1ח נ ס פ ח

  המפעילאישור עריכת ביטוח עבודות     

  

  תאריך: ____________            

  לכבוד

  רשות שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות")

  7ת.ד. 

  70100נתב"ג 

  

  א.ג.נ.,

  

והפעלת _________________________ במסוף הסכם לקבלת הרשאה לשימוש הנדון: 
בין ן הרשות לשנחתם ביהגבול__________ (להלן: "הנכס")  ברשות שדות התעופה 

  ")המפעיל(להלן: " ______________

  

ערכה חברתנו ביטוח עבודות קבלניות בשם ועד ליום_______   ______הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום    
כמפורט להלן,  וו/או מטעמ מפעילידי ה- המבטח את העבודות המבוצעות על והרשות,קבלנים וקבלני משנה  המפעיל

, על כל כאשר היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוח כאמור אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה הידוע כביט
  כישה עפ"י פוליסה זו. ההרחבות הניתנות לר

  

, במלוא ערכן, וכן אבדן או נזק הנגרם המפעילביטוח כל הסיכונים המבטח אבדן או נזק הנגרם לעבודות  - 1פרק   .1
הרשות עובדיה ומנהליה לציוד המשמש לביצוע העבודות כאמור. פרק זה כולל סעיף בדבר ויתור על תחלוף כלפי  

אשר בביטוחיהם נכלל  נכס ו/או בשטח הרשותהשוכרים בהמפעילים ו/או  כלל  וכן כלפי ו/או עובדיה ו/או מנהליה
, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת המפעילסעיף מקביל בדבר ויתור על תחלוף כלפי 

רכוש אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. מובהר בזאת כי פרק זה  כולל הרחבה בדבר רכוש שעליו עובדים ו/או 
  $ או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה. 100,000סמוך, בגבול אחריות שאינו נופל מסך 

  

רוע, ילאאו שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה  1,000,000$בסך  -ביטוח אחריות כלפי צד ג' בגבול אחריות  - 2פרק   .2
כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד לתובע ולתקופת ביטוח. בפוליסה זו נכלל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח 

  מיחידי המבוטח.

  רכוש הרשות והבאים מטעמה ייחשבו לצד ג' לצורך פוליסה זו. 

  

$ 5,000,000סך בביטוח אחריות מעבידים בגין חבות כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות בגבול אחריות  -  3פרק   .3
ולתקופת ביטוח.  פרק זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות  עלאירולתובע, או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה 

  ורעלים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער. תפיתיונובגובה ובעומק, שעות עבודה, 

  

הביטוח דלעיל כולל תנאי מפורש על פיו הינו קודם לכל ביטוח אשר נערך על ידכם, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או 
  בדבר שיתוף ביטוחיכם. דרישה
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  . נכסכמו כן אנו מתחייבים כי הביטוח הנ"ל אינו ניתן לביטול עד השלמת ביצוע העבודות ב

  

מוסכם, כי מעשה או מחדל של יחיד מיחיד המבוטח בתום לב העלול לגרוע מהזכויות על פי הפוליסה לא יגרע מזכויות 
  הרשות עובדיה ומנהליה  על פי פוליסה זו. 

  

  תנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל.בכפוף ל

  

  

  בכבוד רב,

  

    

  (חתימת המבטח)  (חותמת המבטח)  (שם החותם)  (תפקיד החותם)
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    -' 2ח נ ס פ ח

  מפעילאישור עריכת ביטוחי ה

                                
  תאריך: ____________    

  לכבוד
  בישראל (להלן: "הרשות")רשות שדות התעופה 

  7ת.ד. 
  70100נתב"ג 

  
  א.ג.נ.,

  
והפעלת __________________ במסוף הסכם לקבלת הרשאה לשימוש הנדון: 

כם לבין ישנחתם בינ_________ (להלן: "הנכס") ברשות שדות התעופה הגבול

  ")המפעיל(להלן: " ______________

הנדון:  

  

ערכה חברתנו את הביטוחים המפורטים ועד ליום_________ יום _______ הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מ

  ").המפעיל(להלן: "ביטוחי נכס לעניין ה המפעילבהמשך, על שם 

  נוסח הפוליסות לא יפחת מתנאי ביט על כל ההרחבות הניתנות לרכישה עפ"י פוליסות אלה. 

  

והנמצא  מפעילשל ה וו/או באחריות ובבעלות מפעילוכן ציוד המשרת את ה נכסביטוח המבטח את תכולת ה  .1
 מפעילשנעשו ו/או יעשו על ידי ה נכס, במלוא ערכם, וכן כל שינוי ותוספת לרשות ו/או בשטח הנכסבתחום ה

, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, וו/או מטעמ
שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, 

הביטוח כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל  ידי כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק בזדון, וכן פריצה.- על
שר (א בשטחי הרשות שוכרים האחרים מפעילים ו/או הוכן כלפי ההרשות, עובדיה ומנהליה זכות תחלוף כלפי 

), ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות המפעילבביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על תחלוף כלפי 
  תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות כמפורט להלן. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת   .2
, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק אש - מ

והשבתות וכן תביעות תחלוף  , שביתותקבלנים, קבלני משנה ועובדיהםחבות בגין וכלפי במאכל או משקה, 
למעשי ו/או  םותבגין אחריהרשות עובדיה ומנהליה מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח הורחב לשפות את 

וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד  המפעיללמחדלי 
   המבוטח.

  ביטוח.הלאירוע ובמצטבר למשך תקופת או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה $  1,000,000גבול האחריות: 
בסך  בגבול אחריות  וומטעמ ויד-כל המועסקים עלכלפי  המפעילביטוח אחריות מעבידים בגין חבות   .3

ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה $ או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה לתובע ולתקופת הביטוח. 5,000,000
 תפיתיונו, (היה ומי מיחידי המבוטח יחשב למעבידם) בדבר, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם

במידה ונטען כי  הרשות עובדיה ומנהליההביטוח כאמור הורחב לשפות את ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. 
  .ו/או מי מהם המפעילנושאות בחובות מעביד כלפי עובדי  רשותה

) לעיל, 1פי סעיף (-ביטוח אבדן הכנסות (למעט דמי שכירות והוצאות ניהול) עקב הסיכונים המבוטחים על  .4
הביטוח כאמור כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל  חודש. -12למשך תקופת שיפוי שאינה נופלת מ

נכס ו/או בשטח שוכרים האחרים  במפעילים ו/או הוכן כלפי ה הרשות, עובדיה ומנהליהזכות תחלוף כלפי 
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), ובלבד שהאמור לעיל בדבר המפעילבביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על תחלוף כלפי  ר(אש השדה
  ף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.ויתור על זכות תחלו

  
וכי אנו מוותרים על כל  הרשותידי -הביטוחים דלעיל כוללים תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח הנערך על

. כמו כן, אנו מתחייבים כי הביטוחים דלעיל לא יצומצמו, לא יבוטלו הרשותדרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

  יום מראש. 30 הרשותבמשך תקופת השכירות, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי 

מוסכם, כי מעשה או מחדל של יחיד מיחיד המבוטח בתום לב העלול לגרוע מהזכויות על פי הפוליסה לא יגרע מזכויות 

  י פוליסה זו. הרשות על פ

  

  בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל.

  בכבוד רב,

  

    

  (חתימת המבטח)  (חותמת המבטח)  (שם החותם)  (תפקיד החותם)
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  ספח ט'נ
  נספח בטיחות באש

  במתקני הרשות שאינם נתב"ג הוראות בטיחות באש

 כללי  . 1
הפועלות בנמלי התעופה השונים שבאחריות רשות הצלה וכיבוי אש הת ושל יחיד מרכזיתהמטרה ה  .א

היא הצלת חיים, צמצום נזק לרכוש ולסביבה בהתרחש אירוע חירום. מניעת דליקות  שדות התעופה
  .ותהיא אמצעי חשוב בהשגת יעד מרכזי זה של היחיד

, וכן המבנים מתקני הרשות השוניםוהמחסנים שבהטרמינל והמשרדים, הדלפקים, החנויות 
והמתקנים השונים הנמצאים בשטח מתקני רש"ת (בכללם נמל תעופה), הינם מבנים מסחריים 

 שקיומם ומאפייני הפעילות המתבצעת בהם, יוצרים סיכוני אש בטיחותיים.

כבאות לכיבוי דליקות ), רשות כבאות, חייבת להבטיח את שירותי ה1959על פי חוק שירותי הכבאות (  ב.
 בתחומה ולמניעת דליקות או התפשטותן, וכן להצלת נפש ורכוש.

לשם מילוי תפקידיה חייבת רשות כבאות, להבטיח, לקיים ולתאם את כל הסידורים הדרושים למניעת   ג.
 דלקות ולכיבוין. כמו כן עליה לנקוט פעולות הדרכה וחינוך העובדים, ושותפי הפעילות על מנת להקטין

  את סיכוני הבטיחות מאש.

או גורמים אחרים שקיבלו הרשאה כלשהי מאת הרשות לפעול בתחומי  מפעילים (זכיינים וקבלנים  ד.
) יפעלו כך שהשירותים הניתנים על ידם, בתחומי מתקני רש"ת ובשטחים "המפעיל"(להלן: ) מתקניה

והנהלים הנוגעים לבטיחות אש,  המאוכלסים נוסעים, מלווים ושותפי פעילות, יתבצעו על פי ההוראות
 כמפורט בנספח זה.

 

 מטרה  .2
מפעיל וכל מי מטעמו, שיועסק המטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההנחיות המחייבות, על פיהן יפעל 

הנחיות מחייבות  , בתחומי מתקני רש"ת.ו/או בביצוע פעולות כלשהן בביצוע עבודות ו/או במתן שירותים
פעולות המניעה הננקטות על יד הנהלות מתקני רש"ת, (ויחידת הצלה וכיבוי אש אלה הינן חלק מכלל 

  בנמל תעופה) למניעת פגיעה בחיי אדם, ברכוש ובסביבה.

 

 שיטה  .3
  תדריך    א.

מפעיל מתחייב שכל עובד מטעמו העוסק בביצוע עבודה או במתן שירותים יקבל תדריך, יחתום על טופס ה
י רש"ת, בהתאם להנחיות יחידת שירותי הצלה וכיבוי אש, בנושאים תיאום ביצוע עבודות עם גורמ

 הבאים:

  הכרת סביבת העבודה והסיכונים בה. )1

 הכרת נתיבי מילוט ופתחי יציאה מהמבנה. )2

 פעולות דחופות במצב חירום והפעלת אמצעי כיבוי אש (מטפה אש, גלגלון מים). )3

וכיבוי אש בנמל תעופה בעת אירוע דיווח ומסירת פרטים להנהלת המתקן ו/או ליחידת הצלה  )4
 שריפה או חומ"ס.

  לפעול על פי הנחיות הנהלת המתקן או מדור מניעת דליקות ברשות כבאות מקומית. )5
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 נאמן בטיחות אש  .א

המפעיל ימנה נציג מטעמו שישתתף בהדרכות שעורכת יחידת הצלה וכיבוי אש לגורמים שאינם 
נאמן בטיחות אש מטעם המפעיל  )."בטיחות אש נאמן"עובדי רש"ת בנושאי בטיחות אש (להלן : 

ידריך את כל המועסקים מטעם המפעיל במתן שירותים ו/או בביצוע עבודות (בנייה תיקון ושיפוץ), 
בכל מידע שנמסר לו במסגרת ההדרכות האמורות לעיל. נאמן בטיחות אש יהיה איש הקשר בין 

  המפעיל ובין הנהלת המתקן ו/או יחידת הצלה וכיבוי אש בנמל תעופה. 

  
  נאמן בטיחות אש ידריך את המועסקים מטעם המפעיל על פי הנושאים הבאים:

  

כל שימוש ו/או שינוע של חומרים מסוכנים בתחום נמלי  –שימוש בחומרים מסוכנים ושינועם  )1
התעופה של רש"ת, יהיה בכפוף לאישורים מתאימים של הנהלת הנמל ובתיאום עם יחידת הצלה וכיבוי 

 אום עם הנהלת המסוף ומפעיל אגף המטענים.אש. במסופי הגבול בת

, לידם או פעילותהמפעיל לא יאחסן או יחזיק במקומות ה – פעילותחומרים מסוכנים במקומות ה )2
בסביבתם, כל חומר העלול להתלקח או להתפוצץ, או כל חומר אחר שיש בו סכנה, אלא בהסכמת 

אשר בתחומה נמצא המתקן, בכתב  הנהלת המתקן ו/או מדור מניעת דליקות ברשות כבאות מקומית
המפעיל יקפיד על הרחקת חומרים דליקים מקרבת מתקני חשמל ויוודא שדרכי המילוט יהיו  ומראש. 

 נקיות מכל ציוד, ריהוט, חבילות, אריזות ריקות וכיו"ב.

הצבת מכלי דלק או צובר גז, יהיו באישור משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה,  –חומרים דליקים  )3
 ם להוראת הדין המחייב לעניין זה בכפוף לקבלת אישור סופי ממחלקת הצלה וכיבוי אש.ובהתא

מבני מחל איסור מוחלט לבצע שינוי לאחד ממבני השירות או שינוי לאחד  –שינוי יעוד למבנה  )4
, אלא אם ניתן לכך אישור מראש  של הגורמים הנוגעים בדבר מתבצעת הפעילותהמקומות בהם 

ה, לרבות אישור מדור מניעת דליקות של רשות הכבאות. יש לזכור כי שינוי יעוד ברשות שדות התעופ
מבנה יכול לפגוע בבטיחות המבנה בהיבט של מניעת דליקות (מטעני אש, דרכי מילוט, פתחי יציאת 

 חירום וכיו"ב), ולסכן חיי אדם ורכוש.

א עבודה באש גלויה, עבודה אחד הסיכונים החמורים במבנה ובמתקנים הו –ביצוע עבודה באש גלויה  )5
המייצרת מקורות הצתה. העבודות המפורטות להלן, מחייבות תיאום מראש עם הגורמים הנוגעים 
בדבר בנמל התעופה לאישור עבודות אלה, ובכפוף לקבלת אישור סופי של מדור מניעת דליקות ברשות 

ש המפעיל (טופס זה יימסר כבאות בתחומה נמצא המתקן. אישור זה יינתן על גבי טופס הבקשה שיגי
  למפעיל על פי בקשתו) לביצוע העבודה.

בכל מקרה של עבודה באש גלויה, לרבות העבודות שיפורטו להלן, יהי נוכח כבאי מטעם רשות כבאות 
מקומית או מטעם יחידת ההצלה והכיבוי בנמלי תעופה שבאחריות רש"ת, ובגין נוכחותו יחויב המפעיל 

 הוראת הדין.בתשלום לרשות, בהתאם ל

: חיתוך מתכות בדיסק, ריתוך אוטוגני, ריתוך להלן עבודות באש גלויה הנחשבות סיכון בטיחותי
חשמלי, עבודות הכרוכות בהדלקת אש, זיפות גגות וכל עבודה או פעולה המייצרות מקורות הצתה 

 וחום.

פרוס מערך גלאים ת, בטרמינלים ובמבנים שונים "במתקני רש –ביצוע עבודה המייצרת עשן / אבק  )6
ובהם גלאי עשן הרגישים בין היתר גם לאבק. כל עבודת חיתוך המייצרת עשן / אבק כגון; חיתוך אבן, 
זכוכית, פרספקס, פלסטיק, גבס, עץ, וכיו"ב מחייבת קבלת אישור מוקדם ממדור מניעת דליקות. 

זיהומם באבק או ניתוק עבודה מסוג זה מחייבת טיפול מיוחד כמו כיסוי הגלאים על מנת למנוע את 
 מערכת הגילוי במתחם העבודה וזאת בתיאום מוקדם ובידיעת הגורמים הנוגעים בדבר.

ניתוק מערכות גילוי והתראה, יתבצע על יד גורם מטעם  –ניתוק מערכות גילוי אש והתראה מפני אש  )7
תקן בו רש"ת, שהוסמך לכך. לפני הניתוק חייבת להינתן הסכמה בכתב של נציג אחזקה של המ

הניתוק יתבצע רק  מתבצעת העבודה, והסכמה בכתב של מדור מניעת דליקות ברשות כבאות מקומית.
במקרים בהם לא ניתן לבצע את העבודה ללא ניתוק, כמו בעבודות בנייה המייצרות אבק או עשן הפוגע 

ים מכוסים כך בגלאים (אש, עשן, להבה וכיו"ב) ופוגע בתפקודם התקין. במקרים אלה יש לוודא שהגלא
 שלא יגרם להם נזק תפקודי.
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כל ניתוק ממערכת המים, יתואם מול הנהלת המתקן / האחראי לתשתיות רטובות, ומול מדור מניעת  )8
  דליקות, ויאושר על ידי קצין המניעה או נציג מטעמו.

   .ניתוק מגופי מים לכיבוי אש אוטומטי אסור בהחלט

 חשמל ובארונות חשמל אסור בהחלט.ניתוק מערכות כיבוי אש אוטומטי בחדרי 

  ציוד כיבוי אש נועד לשימוש בעת שריפה. – הפעילותציוד כיבוי אש במקומות  )9
). 1959כל שימוש בציוד זה שלא לייעודו, אסור בהחלט, ומהווה עבירה פלילית בהתאם לחוק הכבאות (

זק שנגרם לציוד ו/או בגובה הנ יחויבמפעיל שאחד מעובדיו יעשה שימוש לא חוקי בציוד כבוי אש, 
 בעלות חומרי הכיבוי שהיו בשימוש שלא כחוק.

/ יחידה הצלה וכיבוי אש בנמלי  הנהלות מתקני רש"ת –מפתחות למתחמים רגישים ולמשרדים  )10
התעופה שבאחריות רש"ת נותנים מענה במהלך היממה, לקריאות המתקבלות ממערכות הגילוי 

התגובה המהירה של צוותי הכיבוי, על המפעיל חלה החובה שלא וההתראה. על מנת לא לפגוע ביכולת 
 להחליף את המנעולים והמפתחות, ללא ידיעתו ואישורו של  מנהל המתקן / הטרמינל.

 קשר עם מחלקת הצלה וכיבוי אש 

משרד באחריות נאמן בטיחות אש מטעם המפעיל להתעדכן בפרטי הקשר העדכניים ביותר של 

הרלוונטי למקומות הפעילות בו   בנמל תעופה / מתקן רש"ת –י אש מפקד יחידת הצלה וכיבו

  הרלוונטי למקומות הפעילות.  קצין מניעת דליקות  שירותי כבאות  מקומיתהמפעיל עובד, ושל 

  של כל אחד ממתקני רש"ת –חדר מבצעים / מוקד 

  ______________ פקס: ______________':טל

 נמלי תעופה של רש"תדרישות מניעת דליקות במתקני /   .4
ן הטרמינל, למקום בטוח יהיו תמיד ימעברי חירום ודלתות מילוט מבני –מעברי חירום ודלתות מילוט   א.

  פנויות וחופשיות מכל מכשול העלול לשבש את תהליך המילוט מהמבנה בעת חירום, ולסכן בכך חיי אדם.

ים, מדרגות ומול דלתות יציאת חירום. אין לחסום ו/או להניח חפצים, ריהוט, או כל ציוד אחר במעבר

 אין לנעול דלתות מילוט באמצעות מנעולים או כל אמצעי אחר.

מותקנת     ים שבנמלי התעופה אילת, עובדה, ראש פינה, חיפה והרצליה,בטרמינל –מערכת כריזה   ב.

פאנל מערכת כריזה המשמשת להעברת הודעות והוראות בעת חירום. בלוח שליטה המיועד לכבאים (

הוראה  כבאים), מותקן אמצעי כריזה המאפשר העברת הודעות והוראות על ידי גורמי הצלה וכיבוי אש.

  זו אינה רלוונטית ביחס למתקני הרשות בהם לא מותקנת מערכת כריזה כאמור.

שלא לצורך כיבוי שריפה או לכוננות עבודה באש גלויה, אסור בתכלית האיסור, שימוש בציוד כיבוי אש   ג.

  ועלול לגרור צעדים משמעתיים וחוקיים.

  מצורף: טופס אישור ביצוע עבודה / עבודה באש גלויה. 
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  טופס אישור ביצוע עבודה / עבודה באש גלויה

   שם המבקש:

   קט:ישם הפרו

מהות העבודה: 
   ריתוך   זיפות  חיתוך חימום  (יש לסמן ב-X(  

                                                                         אחר 

   שם מבצע העבודה:

   תאריך ביצוע:

   שעת ביצוע:

   חלופות לביצוע:

   מספר טלפון לבירורים:

   הערות:

  *יש לציין באם מדובר בעבודת שבר.

  סיום הפרויקט ** מבצע העבודה חייב לשמור טופס זה  בצמוד אליו עד

  ספח האישור

                                                      אל:

          שם הפרויקט:

  הנני מאשר / לא מאשר העבודה בתנאים הבאים:

 נוכחות כבאי

 אמצעי כיבוי

 ניקיון השטח מסביב

 הגנה ע"י פרגוד

 הגנת הרצפה ע"י יריעה מעכבת

 הערות:

  

                                                                               העבודה:שם וחתימה מאשר 

                                                  אישור מדור מניעת דליקות  :
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  נספח י'
  נספח בטיחות וגהות

כל המפעיל הוראות נספח זה יחולו על המפעיל ועל כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים וכן על  .1

(לרבות מפעיל משנה) שיבצע עבורו כל עבודה במי ממקומות השירות, במהלך תקופת ההרשאה למתן 

השירותים. המפעיל יישא על חשבונו בכל העלויות הכרוכות ביישום הוראות נספח זה ולא יקבל כל 

  החזר כספי מאת הרשות.

אחראי בלעדי לקיום כל הוראות  לעיל, מובהר בזאת שהמפעיל יהיה 1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .1

נספח זה על ידי כל מפעיל משנה שיבצע עבורו מי מהעבודות במי ממקומות השירות, במהלך תקופת 

ההרשאה למתן השירותים, וישא באחריות המלאה להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי האמורים 

ייב שהוראות נספח זה יפורטו, לעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים. המפעיל מתח

בכתב, בכל התקשרות בינו ובין כל מפעיל משנה מטעמו לביצוע עבודות (בין עבודות ההקמה ובין כל 

עבודה אחרת במקומות השירות), וכל מפעיל משנה כאמור יאשר, בחתימתו, כי הוראות אלו מהוות 

 חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע העבודות בינו ובין המפעיל.

, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות נהירים לו כל מצהיר בזה כי  המפעיל .2

[נוסח  , פקודת הבטיחות בעבודהותקנותיו 1954- , תשי"דהפיקוח על העבודהארגון חוק  האמור לעיל)

, 1984- שדות התעופה), התשמ"דסדר בהשמירה על ( שדות התעופה תו, כללי רש1970-חדש], התש"ל

, וכל 1989-(בטיחות ורישוי), התשמ"טהתכנון והבנייה, חוק הגז דיני , [נוסח חדש] פקודת הנזיקין

ביצוע הנוגעים להתקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכוח מי ממעשי החקיקה המפורטים לעיל, 

 וא, והעבודות ניקיון  שיבוצעו במי ממקומות השירות במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים

ימלא אחר כל הוראות כל מי מטעמו מתחייב להבטיח בזה השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך ש

מקום השירות בו מתבצעת עבודה או בכל , כל זמן היותם בשבדינים האמורים הבטיחות והמשמעת

  .מקום אחר בתחומי המסוף

יפעל מטעם  באחריות המפעיל, להעמיד בכל תקופת החוזה, ממונה בטיחות בעבודה, מטעמו, אשר .3

המפעיל במסוף, בכל הקשור לטיפול ולהסדרה של כל נושאי הבטיחות, בהם מחויב המפעיל, עפ"י כל 

דין ועפ"י הוראות חוזה זה. כמו כן, ממונה הבטיחות מטעם המפעיל ישתתף בפגישות עבודה עם גורמי 

 ו מי מטעמו.הרשות במסוף ו/או במטה המסוף כל אימת כאשר יידרש לכך על ידי מנהל החוזה א

המפעיל ידווח למנהל החוזה ולאחראי בטיחות מסופים ושתפ"א, בכל מקרה של תאונת עבודה מיד עם  .4

התרחשותה ובכל מקרה באותו היום בו אירעה,  והכול בהתאם להוראות חוק ארגון הפיקוח על 

מטעם  .  בתוך פרק זמן שלא יעלה על שבוע ימים יבצע ממונה הבטיחות1954 –העבודה, התשי"ד 

המפעיל, תחקיר מפורט ומלא של אירוע התאונה, הנסיבות שגרמו להתרחשותה, ויפיץ דו"ח מפורט 

הכולל את האמור לעיל וכן ממצאים ומסקנות ליישום. בסמכות אחראי בטיחות מסופים ושתפ"א, 

 פי שיקול דעתו המקצועי והבלעדי, לפתור את המפעיל מחובת ביצוע-במקרים בהם ימצא לנכון ועל

 תחקיר כאמור.

 , בהתאם לכל הוראות החוק ותקנותיו העוסקות בבטיחותףכי עובדיו יעבדו במסו באחריות המפעיל .5

וכן באחריותו לקבוע על חשבונו, באמצעות ממונה הבטיחות מטעמו, תנאי עבודה  בעבודה וגיהות

בטיחותיים בכפוף לכל תחומי הפעילות הקשורים לפעילותו, לפעילות עובדיו ומי מטעמו בתחום 

המסוף וכן לפעול עפ"י הנחיות בטיחות, גיהות ותפעול של מנהל המסוף ו/או אחראי בטיחות מסופים 

 סרו מעת לעת.ושתפ"א כפי שימ
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תכנית מנהל, ה, בפני (ולא יאוחר מחודש לאחר תחילת החוזה) ציג בתחילת תקופת החוזההמפעיל י .6

הגבול במסגרת מתן השירותים, עפ"י בטיחות לעבודה במסוף  נוהלבטיחות הכוללת סקר סיכונים ו

כן ותיחתם ע"י תכנית הבטיחות תו . 1984תקנות הארגון הפיקוח על עבודה (תכנית בטיחות) התשמ"ד 

ממונה בטיחות בעבודה מטעם המפעיל ועל חשבון המפעיל. תכנית הבטיחות כפופה לאישור אחראי 

 בטיחות מסופים ושתפ"א.

, ידאג המפעיל אחראי בטיחות מסופים ושתפ"אע"י  תכנית הבטיחות ונוהל הבטיחותעם אישור  .7

, כנאמן בטיחות לאישור המנהל) (או עובד אחר מטעמו בכפוף מטעמובמסוף הסמכת המנהל הכשרת ול

כמו כן יוסמך המנהל מטעם  הבטיחות.ובתכנית לכל התחומים הנדונים בנוהל בעבודה בהתייחס 

המפעיל כמגיש עזרה ראשונה ע"י מד"א או מוסד מוכר ומוסמך אחר שיאושר ע"י המנהל מטעם 

פעיל כאמור לעיל, רש"ת. כל ההסמכות הנ"ל יבוצעו על חשבון המפעיל. הסמכת המנהל מטעם המ

תתבצע על חשבון המפעיל במוסדות מקצועיים בתחום המאושרים על ידי משרד העבודה ועל ידי 

 אחראי בטיחות מסופים ושתפ"א. 

באחריות המפעיל, להגיש לאישור הרשות, בתחילת כל שנה קלנדרית, תוכנית בטיחות חדשה, אשר  .8

צעו על ידי ממונה בטיחות בעבודה מטעם תכלול סקר סיכונים וסקר מפגעים עדכניים, אשר יבו

המפעיל. כמו כן יגיש המפעיל לאישור הרשות, תוכנית הדרכה שנתית בה יפורטו כל נושאי ההדרכה 

בתחום הבטיחות, בהם יודרכו בעלי המקצוע והתפקיד מטעם המפעיל, בהתאם להכשרתם המקצועית 

 וסוג השרות המסופק על ידם במסוף.

ובד נוסף מטעמו בכל מסוף, כנאמן בטיחות בעבודה. העובדים הנוספים המפעיל יכשיר לפחות ע .9

שיוכשרו ויוסמכו כאמור לעיל, יקבעו על ידי המנהל. הסמכת העובדים והסמכת מנהל היחידה כנ"ל 

תתבצע במוסד המאושר על ידי משרד העבודה להסמכת נאמני בטיחות בעבודה. הסמכת העובדים 

תשלום שכרם, הסעתם, הלנתם על פי הצורך, כלכלתם וכו'. בכל עת תתבצע על חשבון המפעיל לרבות 

שמספר העובדים המוסמכים כנאמני בטיחות יפחת מתחת למינימום של שני עובדים מטעם המפעיל 

בכל מסוף, יפעל נותן  השרות להסמכתו כנאמן בטיחות של עובד אחר במקומו בתוך חודשיים לכל 

  המאוחר. 

ו יעברו מיד עם תחילת העסקתם במסוף ולאחר מכן בתדירות של אחת באחריות המפעיל כי עובדי .10

לשנה לפחות, הדרכת בטיחות בדבר סיכוני בטיחות וגיהות הקיימים במקום העבודה ובהתייחס 

. ההדרכה ותקנותיו החוק הוראות פ"ע הנדרשת אחרת רלוונטית הדרכה כל וכן לתחומי עיסוקם

ותבוצע באמצעות אדם או גוף המתאימים לכך מבחינה כאמור, תהיה פרונטאלית בפני העובדים 

מקצועית ובלבד שאושרו לכך ע"י אחראי בטיחות מסופים ושתפ"א. כל עובד יחתום בתום ביצוע 

הדרכה כנ"ל, על אישור ביצוע ההדרכה, בו יפורטו כלל נושאי ההדרכה ושם הגורם מעביר את ההדרכה 

ונים הכרוכים בביצוע עבודתו וכי הוא בקיא בנושאי וחתימתו, לשם אישור כי העובד הבין את הסיכ

ההדרכה, בהתאם לתפקידו ולסיכונים אליהם הוא חשוף. מודגש ומובהר בזאת, כי ההדרכה המפורטת 

לעיל, לעובדי אחזקה מטעם המפעיל, תבוצע על ידי ממונה בטיחות בעבודה בלבד, בהתאם להגדרת 

פעיל אשר במסגרת עבודתם מפעילים ונוהגי בכלי רכב תפקידם ותחומי העיסוק הספציפיים. עובדי המ

ממונעים, מלגזות וכל ציוד מכאני הנדסי אחר, יעברו הדרכה בכל הנוגע לאחזקתם התקינה של כלי 

הרכב ונהיגה בטוחה בהם, עפ"י תקנות התעבורה וכללי הזהירות הנדרשים במסוף. ההדרכה תבוצע 

ידי אחראי בטיחות - מקצועית ובלבד שאושרו עלבאמצעות אדם או גוף המתאימים לכך מבחינה 

 וגיהות מסופים ושתפ"א.
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באחריות המפעיל ועל חשבונו, כי במסופי הגבול בהם מוצבים או יוצבו במהלך  –בטיחות קרינה  .11

תקופת החוזה, מכשירים פולטי קרינה, יענדו העובדים מטעמו תגי קרינה לניטור אישי (אם יידרש עפ"י 

מהסוג העדכני ביותר  יהיה התגהנחיות משרד העבודה או לפי קביעת המנהל).  תקנות הבטיחות ו/או

מעבדת  יע" יונפקו, המיועד לענידה באזור בית החזה. התגים Xהמקובל באותה עת, למדידת קרינת 

של  עובד לכל ובדיקתם. לכנ" תגיםהמשרד לאיכות הסביבה לניפוק  יקרינה מוסמכת ומאושרת ע"

במהלך כל זמן  ייענדהמפעיל שני תגים: האחד  יהמפעיל המוצב לצורך מתן השירות במסוף יונפקו ע"

התגים לכל עובד של  החלפת תדירות העבודה כאשר השני ימצא בתהליך משלוח, קריאה ודווח.

 10מוסמכת לקרינה תוך  במעבדההמפעיל, תהיה בהתאם לתקנות, אחת לחודש והם יועברו לבדיקה 

המפעיל ועותק  יתגים לבדיקה חודשית תקופתית, ימולא ע" שליחת ח"דו מים מיום השימוש האחרון.י

ממנו יימסר למנהל. טופס זה יכיל את רשימת התגים שנשלחו לבדיקה בהתאמה לשמות עובדי המפעיל 

פה תקופתי בו מדווחות כל מנות החשי חמדי חודש, למנהל, דו" יעביר המפעיל הזהות שלהם. ומספרי

המפעיל  יידווחו ע" הדוחות ממצאי שהוחזרו מבדיקה. כך גם לגבי דוחות חשיפה חריגה. לתגים

הכרוכות ברכישת  העלויות כל הבדיקות. לממצאיהתקנות, בהתאם  ילעובדיו ולגורמים המחויבים עפ"

 המפעיל. ח"וע יהתגים, תהליכי בדיקתם, ודמי המנוי השוטפים יהיו ע"

יישום כל תנאי הבטיחות וגיהות הנדרשים כמוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה המפעיל ידאג בנוסף, ל .12

העוסקות בקרינה מייננת ו/או כפי שיקבע מעת לעת ע"י משרד העבודה ו/או מעבדה מוסמכת בתחום 

קרינה מייננת, לרבות ביצוע בדיקות רפואיות ראשוניות ותקופתיות לעובדים מטעמו אם וככל שיוגדרו 

רפואי מוסמך,  שירותהמפעיל ינהל באמצעות מך או על ידי המנהל, כעובדי קרינה. על ידי גורם מוס

כמפורט בתקנה. כמו כן,  הפרטיםלגבי כל עובד קרינה, כרטיס בדיקות רפואיות אישי, בו יפורטו כל 

בזאת, כי הוראות אלו הנן חלקיות בלבד  מודגש יונפק לכל עובד קרינה, פנקס בריאות כמפורט בתקנה.

מחובתו של המפעיל כלפי עובדיו, במילוי כל ההוראות המפורטות בתקנות הבטיחות  גורעותן ואינ

וכל תקנה אחרת  1992 – גתעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת התשנ" גיהות – בעבודה

בשמירה על בטיחותם בעבודה של  והעוסקתהקיימת בהוראות החוק או שתתוקן בתקופת החוזה 

 .התקנות ים כעובדי קרינה עפ"עובדים המוגדרי

המפעיל יצייד את עובדיו על חשבונו וככל שיידרש, בכל סוג ציוד הנדרש עפ"י תקנות הבטיחות וגיהות  .13

ידי הוראת אחראי בטיחות מסופים ושתפ"א, לשם הבטחת -פי הוראת המנהל ו/או על- בעבודה ו/או על

שיבוצעו במסוף, לרבות: ציוד מגן אישי לעבודה תנאי בטיחות וגיהות מלאים בהתאם לסוגי הפעילויות 

 בגובה, כפפות עבודה, אפודים זוהרים, אמצעים להגנה בפני קרינת השמש וכו'.

מנהל החוזה ו/או אחראי י ל ידתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו עמ המפעיל .14

בטיחות מסופים ושתפ"א. המפעיל יפעל בהתאם לדרישות אחראי בטיחות מסופים ושתפ"א ברשות 

עובד כזה לא יוחזר להעסקה  .הרחקת עובד מטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלניבדבר 

  .מסוףבתחומי ה

בגלל בטיחות מסופים ושתפ"א אחראי י ל ידעשתינתן ציית לכל הוראה להפסקת עבודה י המפעיל .15

רק לאחר קבלת הסכמה  ליקויי בטיחות בעבודתו. העבודה תופסק לאלתר לשיפור הנדרש ותחודש

זכאי לפיצוי כל המפעיל במקרה כזה לא יהיה  אחראי בטיחות מסופים ושתפ"א ברשות.בכתב לכך 

  שהוא בשל העיכוב שנגרם.

 בנושא בטיחות. ,מעת לעתכפי שיוצגו  ,מנהלהפי הנחיות - לע המפעיל ינהג .16
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  נספח יא' 

  פעילות עמילות מכס במסופי הגבול -נספח האחזקה

המשמשים את מקומות השירות תחזוקה של ההפעלה והיא לפרט את הוראות הנספח זה מטרתו של   .א
אשר המפעיל עושה בהם  במתחם,לרבות שטחים משותפים הסמוכים  לשם מתן השירותים,מפעיל ה

 או עקיף לצורך מתן השירותים. /שימוש ישיר ו

. רשימת הנכסים –מטבחון) הוראות נספח אחזקה זה יתייחסו לכל שטחי  השירות, כהגדרתם.(משרדים,  .ב
 הקובעת מופיעה במסמכי המכרז.

דמי האחזקה המשולמים על ידי המפעיל, בין אם בנפרד ובין אם במסגרת דמי הרשאה בסיסיים,   .ג
שתבוצע על ידי הרשות ובאחריותה במקומות השירות, כמפורט  כהגדרתם, הנם בגין פעילות אחזקה

 כפעולות אחזקה באחריות הרשות. 1להלן במסמך זה בטבלה מס'

המפעיל יבצע בעצמו, על אחריותו ועל חשבונו את כל פעילות האחזקה במקומות השירות, כמפורט להלן   .ד
 , כפעולות אחזקה באחריות המפעיל. 1בטבלה מס' 

בעצמו או על ידי מי מטעמו פעולות אחזקה, המוגדרות בנספח זה להלן כפעולות  המפעיל לא יבצע   .ה
אחזקה באחריות הרשות, אלא אם תיאם מראש וקיבל לכך את הסכמת הרשות בכתב,  והכל מבלי לגרוע 

 .םמחובתו, כמחזיק במקומות השירות, לדווח על תקלות המחייבות טיפול לגורמי הרשות הרלוונטיי

(שאינן מפורטות בטבלה  עיל המפעיל ישלם בנפרד עבור ביצוע עבודות אחזקה חריגותלמרות האמור ל  .ו
שינויים,  כמואו עבור עבודות חריגות /ותשתיות הנכס הנדרשות עקב שימוש בלתי סביר ב )1מס' 

ו/או לפי דרישת הרשות, עקב התאמת המבנה ומערכות  פי הזמנתו-על ,או תיקונים שיתבצעו/התקנות ו
הקבוע הנמצא במקומות השירות, ככל בציוד /או ו מקומות השירותבו לצרכי המפעיל התשתית שב

שימוש בלתי סביר במעברים ותיקונים תכופים:  . דוגמאות לעבודות חריגותשאלה יבוצעו על ידי הרשות
  .הגורם לנזקיםבאופן , אריזות וציוד אחר לשינוע עגלות מכוניות, יל ידפגיעות ע ,דלתותבו
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   בין המפעילורשות הבין  האחזקההגדרת חלוקת מטלות ביצוע עבודות  -  1טבלה מס' 

  

  'מס  המערכת המתוחזקת  בשטחים הכלולים בנספח הגוף האחראי לתחזוקה

    רשות ה  המפעיל

אחזקה לרכיבים שהותקנו ע"י 

  המפעיל

כל האחזקה הנדרשת לשלדי 

המבנים, גג עליון, גגונים 

וכיסוים תשתיות רטובות 

בתוך הקירות  לרבות צבע 

  חיצוני למבנה. 

צבע,  :חלקי מבנה - מבנה

חיפויי דפנות, חיפויי רצפה 

למיניהם, דלתות וחלונות, 

פירזול, גג עליון, גגונים 

וכיסויים, תקרות 

  שטיחים וכד' דקורטיביות

1.  

הנדרשת לרכיבים  כל האחזקה

 ,אשר הותקנו על ידי המפעיל

לרבות החלפת חלקים פגועים 

  ותיקונים 

כל האחזקה הנדרשת 

לרכיבים אשר הותקנו ע"י 

הרשות ומשמשים את 

  הרשות או את מי מטעמה.

ריהוט מקובע למבנה 

כדוגמת ארונות קיר, 

  דלפקים, ארונות מטבח

2.   

 כל הציוד הקבוע והנייד

שהותקן ע"י המפעיל כדוגמת 

מדפים  שולחנות עבודה

  דלפקים וכד.

על  ציוד קבוע ונייד שיותקן  

ו/או יימצא  ידי המפעיל

  במקומות השירות

3.   

 במבנה כל מערכת החשמל

 הקבוע ו/או הנייד בתוך הציוד 

לרבות המפסקים השייכים 

  .הקבוע ו/או הנייד לציוד

לוח החשמל וההזנות לציוד 

  על ידי המפעיל במידה ובוצעו

אחזקת כל מערכת החשמל 

החל מלוח החשמל הראשי 

ועד ההזנות למכשירים 

לרבות הארקות, מפסקי פחת 

כולל מערכת החשמל  וכו' 

ידי -בוצעו עלשובלבד במבנה 

  תורשה

   .4  מערכת חשמל כוח
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  'מס  המערכת המתוחזקת  בשטחים הכלולים בנספח הגוף האחראי לתחזוקה

    רשות ה  המפעיל

כל מערכות התאורה השייכות 

-מתקן ואשר לא הותקנו עלל

ידי הרשות, כולל גופי התאורה 

  וד נוסף., וכל צי

  

ת החירום  גופי תאורכל 

אליהם  תקשורתה וקווי 

-על /הותקנוובלבד שבוצעו

  ידי הרשות

אחזקת מערכת תאורה 

  בשטחים הציבוריים

  

  פנימית מערכות תאורה

ומערכת תאורה בשטחים 

  הציבוריים

5.   

אחזקת כל ציוד גילוי אש,   

 ,כיבוי אוטומטי וכריזה

לרבות גלאי אש, כיבוי 

אוטומטי בגז, ספרינקלרים, 

מטפים אוטומטיים וידניים, 

.(במידה זרנוקים וכדומה

  וקיים)

מערכות גילוי אש, כיבוי 

  אוטומטי וכריזה

6.   

אחזקת מיזוג אויר במידה 

  והותקנה ע"י המפעיל

יר ואחזקת מערכת מיזוג האו

  . שהותקנה "י הרשות

ויר ומערכות מיזוג א

  ואוורור
7.   

  
אחזקת מערכת הביוב עד 

לנקודת הכניסה והחיבור 

לקווים ולציוד שבשטח 

  (במידה שיש)המפעיל

   .8  מערכת ניקוז וביוב

  
עד  מיםאחזקת מערכת ה

לנקודת הכניסה והחיבור 

   לקווים שבשטח המפעיל

ומערכות אינסטלציה 

  במבנה.

   .9  מערכות המים

טיפול ואחזקה מלאים של 

  המפעיל 

כל ציוד אחר  שסופק ע"י    

  המפעיל

10.  

  .11  גג המבנים  אחזקת מלאה  
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  'מס  המערכת המתוחזקת  בשטחים הכלולים בנספח הגוף האחראי לתחזוקה

    רשות ה  המפעיל

שטחים ציבוריים   אחזקה מלאה  

  משותפים\

12.  
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  מונעת ופעולות אחזקה תכיפות ביצוע פעולות אחזקה  -  3טבלה מס' 

  פי המפורט להלן:-שלעיל יפעל על 2מס'  הגוף האחראי לביצוע התחזוקה כאמור בטבלה

  

תת המערכת   ביצוע הפעולות המתוכננותתכיפות 

  המתוחזקת

המערכת 

  המתוחזקת

  מס

של פנים  צביעה כלליתלפי צורך,  תיקוני צבע

  מבנה. 

.1  המבנה ורכיביו  צבע

חיפויי רצפה,    לפי הצורך

  דפנות ותקרות

כיוון צירים ופרזול לפחות אחת  ,טיפול שימון

  לחצי שנה. צביעה של מתכת צבועה אחת לשנה

דלתות, חלונות, 

  סורגים

.2  ריהוט פנימי  כל חלקי הריהוט  לפי הוראות יצרן

.3  מערכת חשמל   מערכות כוח  צורך\בדיקה שנתית, תיקון לפי קריאה

.4  מערכת תאורה  תאורה רגילה  בדיקה שנתית, החלפת נורות ותיקון לפי הצורך

  תאורת חרום  , תיקון לפי הצורךרציפה במערכת בקרהבדיקה 

כיורים וניקוזי   טיפול מונע אחת לשלושה חודשים

  ציוד

מערכת ניקוז 

  וביוב

5.

 ביצוע אחזקה בהתאם לת.י..

   לפי קריאה –אחזקת שבר 

מערכות גילוי אש 

 וכיבוי אוטומטי

גילוי, כיבוי אש 

 וכריזה
6.

עמדות כיבוי   בהתאם להנחיית רמ"ח הצלה וכיבוי אש

  ומטפים

  ספרינקלרים  ביצוע אחזקה בהתאם לת.י.

מערכות מיזוג   בדיקה וטיפול תלת חודשי, חצי שנתי ושנתי

  אויר

.7  מיזוג אויר 

.8  ציוד כללי  ציוד כללי  לפי הוראות יצרן
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 מקומות השירות התחייבויות הרשות לאחזקת  .2

המרכזיות המזינות את התשתית  במערכות הנדרשים והשירותים הרשות תבצע את כל האחזקה       .א
שהרשות מחוייבת בביצוע אחזקתם, מערכות ומתקנים  םאחזקה של אותכן את הו השירותמקומות 
 . 1 טבלה מס'בכמפורט 

תתבצע באופן  במקומות השירות,המערכות והמתקנים כן אחזקת המרכזיות והתשתית אחזקת מערכות       .ב
ל ומפרטים שיוכנו עפי כללים - יקבלו הזנות רצופות ותקינות. התחזוקה תתבצע על שמקומות השירות

  על הוראות היצרנים והקבלנים לגבי מכלולי מערכות וציוד. תבססוהמפרטים י. י הרשותיד

הנדרשים לו או /המפעיל יודיע לרשות על צרכים מיוחדים של ציוד וחומרים שבהם הוא עושה שימוש ו      .ג
ו בטמפרטורה שונה א/מיזוג אויר בשעות חריגות, בהספקים חריגים ולשם מתן השירותים, דוגמת 

לעמידה בדרישות דרישה או /או מכשור מסוים ו/כנדרש לשמירת מוצרי מזון מסוימים ו ,מהמקובל
  עומס חום חריג הנובע מתפעול מכשירים ותאורה מוגברת, רמות תאורה חריגות וכדומה.  

, והכל רים מטעמהשבאחריות הרשות יעשה על ידי עובדי הרשות ו/או על ידי אחעבודות האחזקה ביצוע       .ד
  .לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות

 המפעיל מתחייב לסייע, ככל שיידרש, בביצוע עבודות האחזקה המבוצעות על ידי הרשות.   .ה

המפעיל תהיה קטנה ככל  מתן השירותים על ידיהרשות תבצע את העבודות שבאחריותה כך שההפרעה ל     .ו
בהקדם  ם,לקדמות ם של מקומות השירותמצבתחזיר הרשות את  . בסיום ביצוע העבודותהאפשר
  .האפשרי

 התחייבות המפעיל .3

בציוד הקבוע ו/או התחזוקה במערכות ופי מפרטים שתאשר הרשות, את כל הוראות -לבצע במלואן, על  .א
 לעיל. 1בטבלה מס' כמפורט  ,את פעולות האחזקה אחריותו לבצע בהםהנייד, ש

נוסעים, מלוויהם, לקוחותיהם בפרט  באופן שההפרעות להאחזקה שהוא מחויב לבצע לבצע את עבודות   .ב
 יהיו קטנות ככל האפשר. ונתב"ג בכלל, 

 האחזקה. ודותעב, לשם ביצוע מי ממקומות השירותאפשר לרשות ולבאים מכוחה ומטעמה להיכנס לל  .ג

 .(דוגמת מפגעים בטיחותיים) הרשות פעולה שללהודיע לרשות בהקדם האפשרי על כל פעולה המחייבת   .ד

. הרשות לא י הרשותל ידע , מראש,חזקה באמצעות קבלני משנה שלא אושרוהאלא לבצע כל פעולות   .ה
תאשר את ביצוע עבודות האחזקה באמצעות קבלן שאינו מורשה, בהתאם לרישומיו בפנקס הקבלנים, 
לבצע את עבודת האחזקה הרלבנטית ו/או באמצעות קבלן שלא אושר בהתאם להוראות הביטחון 

 לחוזה). נספח ו'בנספח הוראות הביטחון (המפורטות 
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 כללי - אספקת חומרים וחלקים  .4

(כמפורט  כל גוף בתחום אחריותו יפעלו הרשות והמפעיל,האחזקה נשוא נספח זה במסגרת ביצוע עבודות 

  כדלהלן: ,לעיל) 1טבלה מס' ב

יסופקו על ידי על ידי הרשות, עבודות האחזקה המבוצעות חומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל כל ה  .א
 .הרשות ועל חשבונה

על ידי המפעיל, יסופקו על ידי  עבודות האחזקה המבוצעותחומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל כל ה  .ב
 .המפעיל ועל חשבונו

כל הציוד, החלקים, האביזרים והחומרים שיסופקו על ידי הרשות או המפעיל כאמור לעיל יהיו חדשים   .ג
וזהים לחלקים, לאביזרים ולחומרים המקוריים. כל אחד מהגופים, הרשות או המפעיל, יהיה אחראי 

ם אפשרות להשיג חלקים, אביזרים וחומרים הזהי בהעדרלשמור על חלקי חילוף זהים למקוריים. 
, חלקים, אביזרים וחומרים תואמים. החלקים לפי הענייןלמקוריים, יספקו הרשות או המפעיל, 

ויבטיחו את פעולתו  ן הישראלי או כל תקן רלבנטי אחרוהחומרים התואמים יתאימו לדרישות התק
התקינה של הרכוש המתוחזק. המפעיל יהיה חייב לקבל את אישור הרשות לכל חלק, אביזר או חומר 

הנמצאת  ת אחזקהאו לעשות בו שימוש כנדרש לביצוע עבוד/ינו זהה לקיים ואשר ברצונו להתקין ושא
 בתחום אחריותו.

הציוד המפעיל יספק ויחליף, ככל הנדרש, את החומרים המתכלים כנדרש לצורך תפעול שוטף ותקין של   .ד
כל חומרי הניקיון מותאמים ו, שקיות ניילון לכל פחי האשפה הפנימיים לסוגיהם הקבוע ושל הציוד הנייד

 .כנדרש לניקוי חלקי הדלפק והציוד הפנימיים ,לחומרי הגמר

 כלי עבודה .5

בכל או מי מטעמם,  ,, יספקו וישתמשו הרשות והמפעיל, כל אחד בנפרדביצוע פעולות האחזקהלצורך   .א
 כלי העבודה הנדרשים לביצוע העבודות. 

 שימוש בכלים מתכווננים שאינם מותאמים לציודלא יעשה  המתוחזק, לציוד להתאיםכלי העבודה על   .ב
, הציוד והמתקנים שבו. כלי העבודה יכללו כלי עבודה ידניים במבנהושעלולים לגרום להרס  המתוחזק

 וחשמליים כנדרש לביצוע.

 האחזקה זמינות שירותי .6

שהינו  לתיקון תקלה בטיחותית, ברכיב או ציוד. במהלך יום העבודהתגובה  -תיקון תקלה בטיחותית   .א
עובד הרשות את ולהזמין  למנהל האחזקה של המסוףבאחריות המפעיל, יהיה המזמין רשאי לפנות 

פי שיקול -יהיה זמני וזאת אך ורק כדי למנוע נזק. במקרה של תקלה מורכבת (עללצורך התיקון. התיקון 
 הטכנאי מטעם הרשות) רשאית הרשות לנתק  את המערכת עד לתיקונה. 

, על פי שיקול דעת פי חומרת ההפרעה-יבוצע על -  פריעות למהלך העבודה הסדירהתיקון תקלות המ  .ב
ממועד קבלת  שש שעות עד שעתיים,  ותוך 1האחראי לפעולת אחזקה זו על פי הוראות הטבלה מס' 

, פריצת ספרינקלרים, פיצוץ בצינור תאורהאספקת חשמל, . קריסת מערכת כדוגמת מיזוג אויר, ההודעה
  וכדומה, מערכת שאין לה תחליף, תחשב כחמורה. אספקת מיםמים ראשי, 

שעות. כתקלה רגילה תחשב כל תקלה שאינה גורמת להפסקת  48יבוצע תוך  -תיקון תקלות רגילות   .ג
 .ציוד שאין לו תחליףשל עבודה של ציוד חיוני או 

במועד, מתחייב בכל מצב בו אין לגוף האחראי לתיקון, הרשות או המפעיל, אפשרות לתקן את התקלה   .ד
 לרבות העמדת ציוד חליפי לתקופת הזמן שתידרש. ,הגוף לבצע כל הניתן
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 ולא יאוחר משבוע ימים מהמועד המתוכנן. ,עבודות תקופתיות יבוצעו במועדן  .ה

 תיעוד שינויים/עבודות .7

דעתה, ככל שיהיו, או, אם תדרוש זאת הרשות, לפי שיקול  בסיום ביצוע עבודות אחזקה ו/או שינויים בנכס,
בסיום ביצוע עבודות אחזקה אחרות במי ממקומות השירות, ימסור המפעיל לרשות את כל הפרטים 
הרלבנטיים אודות העבודות שבוצעו על ידו כאמור. הפרטים ימסרו במדיה מגנטית, והשרטוטים שימסרו 

  ר.במסגרתם יהיו בתוכנת שרטוט בוורסיה אחידה, שתיקבע על ידי הרשות, צרובים על תקליטו

  מתן השירותיםהערכות למסירה בתום תקופת  .8

. מקומות השירותלבחינת מצב בכל מקומות השירות, , יתקיים סיור ההרשאהיום לפני תום תקופת  90  .א
סייע לנציגי הרשות לסקור את כל המתקנים ביסודיות, יבסיור ישתתפו נציגי הרשות והמפעיל. המפעיל 

מעקב ותיעוד פעולות אחזקה , הצגת יומני ן, הצגת פעולתלסוגיהןמערכות וזאת, על ידי הפעלת והפסקת 
 וכדומה.

הקבוע המותקנים  המערכות המתקנים והציודמקומות השירות, לרבות הרשות תבחן ביסודיות את כל   .ב
מצב ריצוף וחיפויי קירות ותקרות, מצב גופי תאורה, מצב  , בין היתר,. במסגרת הבדיקה יבחןבהם

  ריהוט קבוע וכדומה.

ממצב  , אם וככל שיהיו,הרשות תגיש למפעיל את הסתייגויותיההאמורות תום ביצוע הבדיקות ב  .ג
המערכות והציוד  המתקניםמקומות השירות הרלוונטיים לתחום אחריות האחזקה של המפעיל, לרבות 

לבצע את כל המפורט עד לסיום  שיידריות יכללו כל כשל במבנה ובמערכות. המפעיל ו. ההסתייגהקבוע
אם התיקונים  ידרש.יאדם והשקעה של חלקים וחומרים ככל ש חכותקופת החוזה וזאת באמצעות 

הנדרשים נובעים מביצוע לקוי של עבודות אחזקה שביצוען מוטל על הרשות כאמור בנספח זה לעיל, 
 המפעיל יתאם כל הטעון תיאום על מנת לוודא שכל הליקויים יתוקנו לפני מועד מסירת הנכס לרשות.

המפעיל לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאית הרשות להורות לבצע את ם א  .ד
העבודה האמורה על ידי עובדיה או קבלן אחר או בכל דרך אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על המפעיל 

(שייחשבו כהוצאות  15%והרשות תהיה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת 
וכן  , כולה או חלקה,את הערבותבשל כך לחלט  לרבות מכל סכום שיגיע למפעיל בכל זמן שהוא, תקורה)

 . תהיה הרשות רשאית לגבותן מהמפעיל בכל דרך אחרת

לאחר  הליקוייםאת תקן לההשתתפות בסיור וביצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על המפעיל   .ה
  עילה למפעיל לדרוש תמורה כספית כלשהי., לא יוכלו לשמש תום תקופת מתן השירותים
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  נספח יב'

  נספח הוראות הביטחון

   
  כללי:

כמפעיל/ספק המתעתד לפעול בתחום מסוף גבול יבשתי, תחולנה עליך הוראות הנוגעות לביטחון המסוף 

  ולביטחון הנוסעים והמשתמשים בו.

  :מטרה

שתחלנה על המפעיל ועל כל מי מטעמו שיועסק במתן מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות 

השירותים (או בביצוע עבודות התאמה ושיפוצים במקומות השירות), כחלק מכלל הפעולות הננקטות בכדי 

  למנוע מגורמים עוינים לאסוף מידע ולבצע פיגוע בתחום מסופי הגבול.

  :אחריות

מי שינהל בפועל את מתן השירותים מטעם המפעיל, האחריות לביצוע ההנחיות המפורטות בנספח זה תחול על 

  שיפעל בהתאם לאמור בנספח זה ובכפוף להנחיות הנהלת מסופי הגבול.

  

  הוראות כלליות (העסקת עובדים, שטחים מוגבלים,התנהגות ביטחונית): -שיטה 

  :כח האדם  .א
  

המפעיל יורשה להעסיק במתן השירותים רק עובד בעל  -  אישור העסקה )1(
לית שהעסקתו תאושר מראש ובכתב על ידי המנהל. העובד אזרחות ישרא

והמפעיל מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים על העובד לצורך מתן 
  האישור (לפחות שבועיים מבעוד מועד) לרבות  ויתור על סודיות רפואית.

  

הרשות שומרת לעצמה את הזכות למנוע הצבת עובד במסופים בהתאם  )2(
  לא כל עוררין.לשיקול דעתה הבלעדי ול

  
פי הנחיות קב"ט המסוף) -המפעיל יערוך תדריך ביטחוני (על -  תדריך בטחוני )3(

לכל עובד שיועסק במתן השירותים, טרם יחל בעבודתו. התדריך ישים דגש 
על נושא שמירת מידע בטחוני אליו ייחשף העובד במסגרת שהייתו ועבודתו, 

יכולות להיות לו השלכות וחובת גילוי ערנות ודיווח על כל אירוע חריג ש
  ביטחוניות.

  

שנתיים - נוסף לתדריך בתחילת ההעסקה יקיים המפעיל תדריכי רענון חצי )4(
  לעובדיו.

  
לאור האמור לעיל, על המפעיל, במסגרת תכנון מתן השירותים ו/או ביצוע  )5(

עבודות התאמה ושיפוצים בטרם תחילת מתן השירותים, להביא בחשבון 
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ח האדם הנדרש למשימה, את פרק הזמן הנדרש בתכנון לוחות הזמנים וכו
לקבלת האישורים הנדרשים לעובדים, ובמידת הצורך יתחיל את תהליך גיוס 

  העובדים למשימה בהתאמה לאילוצים שנמנו לעיל.
 

כל עובדי המפעיל יעברו הכשרה, על ידי ועל חשבון המפעיל, בנושאים  )6(
מירה מלאה של הוראות הרלוונטיים לעבודתם, ויידרשו לנאמנות, אחריות וש

פי הצורך, בהתאם לקביעת -הביטחון והנהלים המפעיל ההרשאה יחתמו על
  המנהל על טופסי התחייבות לשמירת סודיות.

 
המפעיל מתחייב כי עובדיו יפעלו בתחום המסוף בהתאם להוראות המנהל  )7(

ונורמות העבודה וההתנהגות המקובלות בהם וכפי שנקבעו או יקבעו על ידי 
  המנהל.

  

  בקרה וביקורת:  .ב
  

קב"ט המסוף, יפעיל מערך בקרה וביקורת, כדי לוודא כי נהלי הביטחון הרשומים בנספח זה 

  מתקיימים במלואם וכלשונם.

מערך הבקרה והביקורת יכלול תרגילים שונים לעובדים ולמערכת כולה וכן ביקורות מתוכננות וביקורי 

  פתע בכל מקומות השירות.  

  שונות:  .ג
 

  חלט על נשיאת והכנסת נשק לתחום מסופי הגבול.חל איסור מו )1(
  

כל עובדי המפעיל וכל מי מטעמו שיעסוק במתן השירותים ישמעו לכל הוראות אנשי הביטחון  )2(
  מטעם הרשות, בשגרה ובחירום.

  

תנועת אנשי הביטחון, במקומות השירות שיועמדו לרשות המפעיל במסופי הגבול, תותר  )3(
  לצורכי עבודתם בכל עת. 

  

  חל איסור מוחלט על המפעיל ועובדיו להימצא בשטחים המוגבלים במסופי הגבול.  )4(
 

עובד המפעיל שנחשף לסיטואציה או אינפורמציה ביטחונית חריגה מחוייב לדווח אודותיה  )5(
  לחפ"ק ביטחון או לעובד ביטחון קרוב.

  

  הבלעדי של הרשות.הוראות והנחיות הביטחון עשויות להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה   ה.

  

  



40 

  נספח יג'

  הצעת המשתמש במכרז
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